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  شرح و عملکرد
Edge-fillو نرم بافت با سیمانی پایه آماده مالت نوعی 

 سخت از پس که باشد می مناسب پذیري شکل قابلیت
 متعددي پلیمرهاي به توجه با و بوده انقباض بدون ،شدن

 از است، رفته کار به ترمیمی مالت این ساخت در که
 .باشد می برخوردار بستر زیرین به توجهی قابل چسبندگی

دراجراي آب بندي سازه هاي بتنی، در محل گوشه ها و 
نقاط تیز گوشه، همچنین محل اتصال المان هاي مختلف 

تا گوشه ها و نقاط به یکدیگر از این ماده استفاده می گردد
ردگوشه شوند و مانعی تیزگوشه تبدیل به المان هایی گ
 سبب به محصول این جهت نشت آب به وجود آورند

 وجود و سازنده اجزا مناسب بندي دانه و ویژه ساختار
 و باال فشاري مقاومت با ترمیمی مالت یک معدنی، ترکیبات

، نیز ها پوزوالن و الیاف حضور. کندمی ایجاد انقباض بدون
 مالت این  براي را  مقاومت بهبودو  نفوذپذیري کاهش

این ماده مطابق با استانداردهاي  .سازند می فراهم ترمیمی
 زیر قابل ارزیابی می باشد:

ASTM C928 
ASTM C1583 
BS EN 12636 
BS EN 12637 

 موارد کاربرد
o گودال  وي مناطق دچار کرموشدگی پرنمودن حفره ها

 با عمق متوسط ها
o محیط هاي در بتنی ي هازه سااز محافظت ر به منظو

  متعارف
o  ماهیچه گیري نقاط تیزگوشه و محل هاي اتصال المان

 هاي بتنی
o  ترمیم و رفع عیب سطحی سازه هاي بتنی 
o پرنمودن  و آب بند کردن میان بولت ها و تاي بولت ها 
o شـکل  بـه  نیـاز  و بـاال  مقاومـت  بـا  هـاي  بـتن  ساخت 

 زیاد پذیري

o ايسازه عملکرد با بتنی کوچک قطعات           

 خواص و مزایا
o اجراي ساده 
o نفوذپذیري اندك و مقاومت مناسب 
o انقباضو خوردگی ترك بدون 
o و مطلوب شده کنترل انبساط 
o  وسطوح زیرین چسبندگی زیاد به بتن 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
o حالت فیزیکی : پودر  
o خاکستري : رنگ 
o 2.30±0.05  آماده ترمیمی مالت مخصوص وزن  

Kg/L: 
o نهائی و اولیه سنین در باال فشاري مت مقاو 

 با   MPa    5±  70 روزه  28 فشاري (مقاومت
   ) آب 12%

 و نحوه مصرف نمیزا

o می ،پودر ماهیچه گیري با تماس در مقاطع تمام 
 سست، ذرات هرگونه از عاري و مقاوم و سخت بایست

 و باشند...  و زدگی زنگ روغن، چربی، غبار، و گرد
 زیان و پیوستگی عدم ایجاد احتمال که آلودگی هرگونه

 را ماهیچه گیري عملیات نهایی کیفیت به رسانیدن
  .شود زدوده دارد

o پودر ماهیچه گیري خوردگی ترك از جلوگیري براي، 
، سطح زیرین می بایست پودر با عملیات آغاز از پیش

 آب سطح در که به نحوي.دگرد اشباع کامالً آب با
 می بهتر چسبندگی براي. باشد نداشته وجود اضافی

 . داد پوشش ترمیم ویژه رزین با را سطح توان
o خمیر با پودر ماهیچه گیري اختـس روش بهترین، 

 می پایین دور با) یلدر(  زن مـه ارزـبا از دهتفاـسا
 کن طمخلو هستگاد خلدا به را آب لیتر 5/3 .باشد



 )Edge-fill(پودرماھیچھ گیری

Tel: +98 21 8608 5258 
Email: info@betonparsian.com 
Website: www.betonparsian.com 

 دشرـگ لاـح در نـک طمخلو که حالی در و یختهر
 به پیوسته رطو به را ماهیچه گیري دروـپ دـباش یـم

 هـب درپو کامل نشد ضافها از سـپ. دـنمایی ضافها آب
 اـت دـهید هـمادا هـقیقد 3 اـت را دنزـهم اآب،

 رگزـب ياـه باـحب دـفاق و تـخایکنو مخلوطی
 مطلوب روانی از قفو طمخلو هـچنانچ. ددرـگ داـیجا

 و دنمو ضافها آب آن به کمی انتو می نباشد رداربرخو
 دیهیـب. داد مهادا را زدن هم یگرد قیقهد 2 تا 1 ايبر
 تـطوبر انزـمی اثیرـت تحت زمال آب ارمقد ستا
 ترکیب هر مثل. باشد می یطـمح ياـمد و سبیـن

 با بتوان که است آبی حداقل ، آب مقدار بهینه سیمانی
 آب افزایش.  یافت دست اجرا قابل خمیر یک به آن

 سیمانی ترکیب دوام و مقاومت کاهش موجب اضافی
 .  شود می

o از کمتر هاي ضخامت براي ودر ماهیچه گیريپ این 
 . است مناسب ) ترمیم بار هر در(  متر سانتی5
o شود نگهداشته مرطوب روز 7 تا باید شده ریخته پودر 

 کار این گردد محافظت خورشید نور مستقیم تابش از و
 گونی از استفاده یا مستمر آبپاشی با توان می را

 .داد انجام مرطوب

 بسته بندي و شرایط نگهداري
o  کیلوگرمی قابل عرضه  20محصول در کیسه هاي این

 می باشد.
o  نگهداري شود در جاي خشک. 
o  در صورت نگهداري در شرایط مناسب ودر بسته بندي

 ماه قابل نگهداري می باشد. 18اولیه تا 

 در هنگام مصرف اقدامات احتیاطی
o   این محصول آالیندگی زیست محیطی قابل مالحظه

 ندارد.

o  اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با درصورت برخورد
 آب فراوان شسته شود.

o .درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود 
 


